
AN ȘCOLAR 2017-2018  

SEMESTRUL al II-lea  
  

• Ca de obicei în luna februarie, Liceul de Arte “Sigismund Toduța” sărbătorește, în cadrul parteneriatului cu China, 

Anul Nou Chinezesc. Spectacolul dedicat acestui eveniment a avut loc anul acesta în incinta Deva Mall, la Salle d’Or, 

în data de 12 februarie. Sub coordonarea domnilor profesori Mateș Adela, Mihuț Gheorghe și Sân Călin, elevii secției 

de muzică și elevii care participă la cursurile extrașcolare de limba chineză au pregătit momente deosebite prin care au 

încântat publicul și invitații la eveniment.  

  
  

• Un spectacol de înaltă ținută artistică a fost prezentat, în data de 6 martie 2018, de către Ansamblul ,,ROMÂNAȘUL" 

al Liceului de Arte ,,Sigismund Toduța" Deva, cu ocazia zilei de 8 Martie. Sub coordonarea domnului profesor Demea 

Ioan Ovidiu - sufletul acestui ansamblu, elevii de la secția muzică – folclor, împreună cu elevii din echipa de dansuri 

populare, coordonați de doamna profesor Mateș Adela, au avut o frumoasa prestație artistică. Câțiva dintre profesorii 

școlii au fost mândri să cânte alături de elevii pe care îi pregătesc. Felicitări tuturor, elevi și profesori, pe care îi mai  

așteptăm să ne încânte cu asemenea spectacole.  

  

  
  

  

  

      

                                        

    

        

                            



• ,,RESPECT, NATURA! ECOTERRIENII PLANTEAZA COPACI!” – 12 martie 2018 – Educația ecologică este 

unul dintre domeniile care îi preocupă pe profesorii și elevii liceului nostru. Astfel, doamnele profesor Lenuța Armean 

și Popa Corina i-au îndrumat pe elevii claselor IIIP și VP în cadrul unei activități iniţiate în 12 martie 2018, cu prilejul 

sărbătoririi Zilei Gărzii Naţionale de Mediu Hunedoara, în vederea administrării de informaţii şi comportamente cu 

impact ecologic la elevi, in contextul activitătilor extraşcolare ce vizează educaţia ecologică, intervenţie comunitară 

pe tema de dezvoltare şi protejare a mediului înconjurător. Activitatea s-a desfășurat în parteneriat cu SERVICIU 

ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT din cadrul Primariei Deva, coordonator Faur Irinel și echipa 

GARZII NATIONALE DE MEDIU Hunedoara, coordonator ing. Bran Flaviu Florin.  

  

  
  

   
  

  

  

• Let’s Get Green! - Un alt proiect de mare anvergură realizat pe parcursul anului școlar 2017-2018, în perioada 

octombrie 2017 – iunie 2018, a fost proiectul național în domeniul ecologic, Let’s get green! , proiect în care au fost 

implicați 80% dintre elevii și profesorii școlii, care au reușit să facă front comun în realizarea celor 7 activități propuse 

de organizatori, printre care: colectare selectivă a deșeurilor, plantare de flori și ecologizarea zonelor din apropierea 

clădirilor școlii. În proiect au fost înscrise 510 școli din mediul rural și urban, la nivel național, iar liceul nostru a reusit 

să adune 80 de puncte în urma activităților desfășurate, fiind clasat pe locul 92. Participarea masivă la activitățile 

proiectului au demonstrat interesul elevilor și profesorilor pentru păstrarea unui mediu curat, implicarea și 

conștientizarea importanței problemelor ecologice la nivelul fiecăruia dintre noi.  

  

  

    

    

  



                           

  

   

• Literatura și celelalte Arte – expoziție de desene realizate în cadrul orelor de limba și literatura română, 

spectacol de teatru susținut de elevii liceului, sub coordonarea doamnei profesor Bărbănțan Dorina -23 martie  

2018  

Motto: Toate artele au misiunea de a exprima frumosul , iar prin însăși firea sa omul este un artist. El caută să aducă 

pretutindeni în viața sa într-un fel sau altul frumosul. Mai mulți elevi ai Liceului de Arte Sigismund Toduță Deva, din 

clasele a IX-a, a XI-a și a XII-a, elevi pasionați de teatru și coordonați de profesor Bărbănțan Dorina, au susținut în 

data de 23 martie 2018, în cadrul Galeriei din Deal, un program artistic: teatru, recitare, arte vizuale și muzică. Având 

ca titlu Literatura și celelalte arte, programul artistic realizat de elevii liceului a dorit să evidențieze sincretismul artelor. 

Cu această ocazie, s-au expus în cadrul galeriei o serie de desene realizate de-a lungul timpului de elevii liceului, 

desene care au ca sursă de inspirație diferite opere literare studiate. Programul artistic a cuprins următoarele momente: 

I. O scrisoare pierdută de I. L. Caragiale - o secvență adaptată după această comedie - Oprean Andreea, Barbu Teodora 

și Valinejad Sara - a XI-a P; II. Puricele de Georges Feydeau - Teleșenski Raluca și Demeter Bianca - a XI-a P; III. 

Ioana, cucoana - un dialog comic – Rus Alexandra și Lihaciu Iulia - a IX-a P; IV. Mine, Marine - un dialog comic - 

Oprean Andreea (a XI-a P) și Hermenescu Karina (a XI-a A) V. Căldură mare de I.L. Caragiale - Vintilă Petra și Csibi 

Gloria - a IX-a P; VI. A fi sau a nu fi – monolog - Baciu Marga a XI-a P; VII. Romeo și Julieta - un dialog comic – 

Pârlițeanu Bogdan (a XII-a P) și Valinejad Sara (a XI-a P) VIII. Două prietene - Gavriluță Alissia (a IX-a P) și Baciu 

Marga (a XI-a P); IX. Desdemona, dă-mi batista!- dialog comic – Kulcsar Ana (a XI-a P) și Pârlițeanu Bogdan (a XII-

a P); X. Castravetele - dialog comic- Gavriluță Alissa și Dragomir Timeea (a IX-a P); XI. Lecția de pictură - dialog 

comic- Oprean Andreea și Valinejad Sara (a XI-a P); XII. Pescărușul - de Anton Cehov- monolog- Kulcsar Ana (a XI-

a P); XIII. Ștergarul - de Costache Ioanid - Dragomir Timeea (a IX-a P) – recitare; XIV. Va urma o melodie interpretată 

de Gagiu Iuliana (a IX-a M); Scopul acestei activități a fost acela de a dezvolta aptitudinile artistice ale elevilor, a 

gândirii critice și a gustului estetic. Munca în echipă a elevilor și a tuturor profesorilor implicați a asigurat un 

binemeritat succes. Pe lângă profesorul coordonator Bărbănțan Dorina, au colaborat la această activitate și următorele 

cadre didactice: profesor Iancu Ana (coordonarea expoziției), profesor  

    

     

    



Bocșe Daniel (afișul, poze, filmare), profesor Hândorean Maria - piesa muzicală și d-nul Iancu Ioan -administrator- sistemul 

audio. Le mulțumin tuturor pentru efortul depus. Vă așteptăm la spectacolul de anul viitor! Profesor:  

Bărbănțan Dorina  

       
  

      
  

  

• A continuat și în semestrul al doilea seria vernisajelor de artă propuse de secția de arte vizuale din 

cadrul liceului, conform planificării realizate la începutul anului școlar.    

• RAPORT - Expoziție de studii în culoare dedicată memoriei pictorilor Mihai HOREA și Vasile VARGA, 

coordonator profesor Rosetti Andrei - 29 ianuarie 2018   

Expoziția de față este un RAPORT de etapă. În esență, ea cuprinde o selecție de lucrări realizate în perioada 2016 – 

2017 de grupa de pictură a clasei (pe atunci) a IX-a plastică din cadrul liceului nostru, în orele dedicate studiului culorii 

– coordonator prof. Andrei Rosetti. Tema selecției noastre este RAPORTul cromatic. Înțelegem că a vorbi despre 

culoare, înseamnă a vorbi despre RAPORT.  Am adăugat acestei selecții câteva prime încercări în culoare ale grupei 

de pictură care a început studiile artelor vizuale în 2017 – a IX-a plastică de astăzi. La RAPORT au fost invitați și alți 

câțiva elevi din clase mai mari, care au păstrat în mapa lor de studiu, încercări relevante pentru demersul nostru. În 

marea lor majoritate, lucrările expuse sunt exerciții de paletă realizate în acuarela, tempera sau culori acrilice pe hartie  

Pornim drumul spre înțelegerea RAPORTurilor dintre culori de la teoria sintetizată de Johannes Itten în Arta culorii 

(Kunst der Farbe / 1961), luată în discuție de autori români precum: Mihai Horea, Liviu Lăzărescu, Camilian 

Demetrescu, Constantin Flondor, Vasile Varga etc și inclusă în programa de studiu a liceelor de arte și nu numai. Deși 

teoria contrastelor este studiată uneori încă din clasele primare, luăm act de faptul că majorității tinerilor care optează 

pentru studiul artelor le este străină, fapt ce ne obligă să inițiem un demers sintetic inițial (clasa a IX-a) pe care să se 

sprijine discuțiile viitoare de atelier cu privire la paletă. Participanții elaborează întâi unui model (pattern) 

compozițional pilot – schiță în desen sau în culoare cu o paletă cromatică liberă. Acest model este apoi adaptat unei 

serii de lucrări supuse unor restricționări de paletă necesare înțelegerii unor RAPORTuri de culoare ce rezultă din 

studiul celor șapte contraste definite de Johannes Itten  

Expoziția RAPORT aduce în discuție așadar o gramatică necesară atât viitorilor specialiști ai domeniului, cât și 

publicului larg, dornic să își întemeieze discernământul vizual, sau chiar bunul gust, nu doar pe sentiment – simțire – 

sensibilitate (feeling), ci deopotrivă pe argument sau chiar exercițiu.  

Expun elevii:  

Alexandra CIORCILĂ, Ioana DONAT, Roxana LAZ, Adina MALEA, Karina POPANDRON, Flavia STATE, Maria 

STĂNIȘ, Denisa STRĂUȚI, Diana STROESCU, Adriana PANAITE, Ciprian COSTEA, Adriana MARIȘCA,  

Roxana ALĂZĂROAE, Roxana BONDOR, Denisa LUPU, Roxana MOTCĂ, Maria NEDELCU, Petra VINTILĂ    

(prof. Andrei Rosetti)  

              

      

                             



                           
• În data de 22 februarie 2018 a avut loc vernisajul expoziției Atelier de weekend – expoziție coordonată de 

domnii profesori Iancu Ana și Dragomir Cătălin  

O expoziție de artă vizuală, ce cuprinde lucrări deosebite, de desen și culoare, precum și mai multe schițe, 

va fi vernisată miercuri, 22 februarie, de la ora 14:00, la Galeria „din Deal”, în incinta fostului liceu 

„Traian” din Deva. Acestea au fost realizate de elevi ai Liceului de Arte „Sigismund Toduță” din municipiu, 

pe parcursul primului semestru al acestui an școlar, în cadrul unui proiect de activități extrașcolare de 

pregătire suplimentară a elevilor cu performanțe deosebite, intitulat „Atelier de weekend”. De altfel, așa se 

cheamă și expoziția ce va fi deschisă mâine.   

În cadrul evenimentului, vor expune elevi ai claselor de Arte Plastice, de la grupa de Ceramică, respectiv 

Maria Brineţ – clasa a X-a, Maria Albu- clasa a X-a, Mihai Udubaşa-clasa a XII-a și Vlad Costea–clasa a  

XII-a, coordonaţi de profesorii Ana Iancu şi Cătălin Dragomir. „Expoziţia constă în lucrări de desen şi 

culoare  şi,  de  asemenea,  crochiuri,  ce  au  ca  tematică  figura  umană 

 sau  natura statică”, a declarat Mariana Onțanu-Crăciun, profesor în cadrul Liceului de Arte 

„Sigismund Toduță” din Deva. (preluare din Servus Hunedoara - https://www.servuspress.ro/atelier-de-

weekend-expozitie-de-artavizuala-vernisata-la-deva_136803.html)  

                                 
  

• ”Secvențe Textile” – expoziție coordonată de doamna inspector de specialitate, profesor Popa Adriana și doamna 

profesor Ile Agnes  

Galeria ”din Deal”, spațiul expozițional al Liceului de Arte ”Sigismund Toduță” din Deva, vernisează miercuri, 18 

aprilie 2018, ora 14.30, expoziția de artă decorativă ”Secvențe Textile”, coordonată de doamna inspector de 

specialitate, profesor Popa Adriana și doamna profesor Ile Agnes.   

Expun elevii de la:   

Clasa a IX-a, Arte plastice, grupa de Textile  

Clasa a XI-a, Arte plastice, grupa de Textile  

Clasa a IX-a, Arhitectură, grupa I și II  

Clasa a X-a, Arhitectură, grupa I și II  

Clasa a XI-a, Arhitectură, grupa II Clasa 

a XII-a, Arhitectură, grupa I și III 

Invitați:  

BODOCHI ROBERT, clasa a IV-a, Violoncel  

             

              



BODOCHI ANDREEA, clasa a V-a, Violoncel   

ACHIM ROBERT, clasa a VII-a, Violoncel  

Profesor coordonator IAKAB CAMELIA 

profesor corepetitor DUMITRIU CRISTIAN 

BADEA DENISA , clasa a VII-a, Flaut Profesor 

coordonator STĂNCIOI DORINA profesor 

corepetitor DUMITRIU CRISTIAN  

ANDRAȘ MARA-CLAUDIA, clasa a XII-a, Muzică vocală tradițională românească Profesor 

coordonator IACOBONI ZEICONI BIANCA ANDREEA  

  

   
  

  

• Arhitectura muzicii – expoziție coordonată de domnii profesori: arhitect Ailincăi Monica, prf. Poenar Alexa 

Remus, Solda Iulian, Samson Adrian, Cibu Emanuela -29 martie 2018  

Joi, 29 Martie, ora 13 a avut loc venisajul expoziției „Arhitectura muzicii”. Expoziția este realizată de către 
elevii claselor IX-XII, secția Arhitectură, Arte Ambientale și Design, sub îndrumarea profesorilor Poenar 
Alexa Remus, arh. Ailincăi Monica, Solda Iulian, Samson Adrian si Cibu Emanuela. Elevii expun peste 100 
de lucrări, care constau în proiecte de arhitectură și design ambiental, studii, teme realizate la orele de atelier 
și planșe de desen proiectiv. In deschiderea expoziției vor cânta formația de muzica ușoară a Liceului de Arte 
” Sigismund Toduță”, „Play it Band”, coordonați de către prof. Sân Călin și Maria Copăcian.   Expoziția 
„Arhitectura muzicii” se dorește a fi o simbioza între gamele arhitecturii și formele muzicii.   

  
  

• Grafica înainte de computer – expoziție coordonată de doamna profesor Teleman Alina – 21 februarie 2018  
Galeria ”din Deal”, spațiul expozițional destinat elevilor, profesorilor și invitaților Liceului de Arte ”Sigismund 

Toduță” din Deva, a deschis în data de 21 februarie 2018, orele 14.30, expoziția ”Grafica-înainte de computer”. 

Expoziția este curatoriată de profesorul și graficianul Alina Tatiana Teleman, profesor în cadrul liceului, și care 

propune prin această expoziție o reevaluare a gestului creativ specific domeniul grafic dominat astăzi de limitele și 

stările sintetice ale spațiului/atelierului digital. În viziunea expoziției, elevii coordonați de curator în cadrul cursurilor 

de grafică au ocazia, încă din primele momente ale (posibilei lor) cariere în domeniu să atingă fizic tușul și penița, 

cărbune și hârtia manuală, pensula și acuarela. ”Să se murdărească(…)” după cum și doamna Teleman explica în cadrul 

vernisajului.   

      

        

        



                Vernisajul a fost încununat de un real succes, fiind deschis de către doamna Sîrbu Alina Maria, directorul 

Liceului de Arte ”Sigismund Toduță” din Deva, și de doamna profesor și artist vizual Adriana Popa, Inspector Școlar 

de Specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Județean din Hunedoara.  

  

    
  

• Expoziția absolvenților  - prezentarea lucrărilor de atestat – 23 mai 2018  

Liceul de Arte ”Sigismund Toduță” din Deva a organizat în data de 23 mai 2018, de la ora 14.30, vernisajul 

expoziției absolvenților care a constat în expunerea lucrărilor de atestat ale elevilor din clasele a XII-a Arte Plastice 

și Decorative și Arhitectură, Arte Ambientale și Design, la Galeria ”din Deal”, spațiul expozițional destinat elevilor, 

profesorilor și invitaților instituției. Un eveniment deosebit la care au fost invitați deopotrivă artiști plastici, profesori 

ai liceului, elevi din clasele de liceu și părinți ai elevilor prezenți cu lucrări în expoziție. Ne mândrim cu absolvenții 

noștri și le dorim mult succes la examenele care îi așteaptă, precum și în acțiunile lor viitoare.  

  

  
  

  

•  Proiectul internațional Trecut.Prezent.Viitor – Ediția a III-a – aprilie – septembrie 2018  

Ediția a III-a a proiectului Trecut.Prezent.Viitor s-a deschis în luna aprilie cu Conferința de lansare a proiectului, a 

continuat cu activitățile deja consacrate, Curs de formare al echipei de proiect, Simpozionul Nuanțe, dedicate cadrelor 

didactice, Concursul internațional Trecut.Prezent.Viitor, care a cuprins concursuri în cadrul secțiunilor de arte vizuale, 

creație literară și interpretare muzicală, Tabere de creație pentru elevi. Ediția din acest an școlar a adus ca element de 

noutate desfășurarea concursurilor doar cu participare directă.    

  

      

          



  
   

  

• “ Cu artele prin oraș” - Festivalul artelor reprezintă o inițiativă nouă a Liceului de Arte, având drept scop promovarea 

activității desfășurate de elevii și profesorii liceului nostru, prezentarea tutror secțiilor liceului într-un fel inedit și 

anume prin desfășurarea unor activități de specialitate în mijlocul comunității, pentru o mai mare vizibilitatea a 

acestora. Astfel, elevi ai liceului, care studiază la secțiile de arte vizuale și muzică, s-au deplasat, împreună cu profesorii 

lor, în centrul orașului, mutând, pentru 3 zile, atelierele de lucru din cadrul liceului, pe aleile parcului din fața Primăriei 

Deva, în luna aprilie 2018. Festivalul artelor se află în acest an școlar la prima ediție, urmând ca acest proiect să fie 

derulat și în anii școlari următori.  

    

 
  

  

    

      



 
  

• Concursul internațional de Interpretare vocal-instrumentală și Arte vizuale “Sigismund Toduță” , Deva, Ediția 

a XIX-a s-a desfășurat în perioada 3-5 mai 2018 în mai multe locații din Deva, în parteneriat cu Teatrul de Artă Deva, 

Muzeul Civilizației Dcaice și Romane Deva, Școala de Afaceri Externe din Ningbo, China. Găzduiți de Muzeul 

Civilizației Dacice și Romane, cărora le mulțumim, am decernat premiile din cadrul Concursului de Interpretare Vocal-

Instrumentală și Arte Plastice ”Sigismund Toduță”, ediția a XIX-a, Deva. Mulțumim și prețuim prezența Inspectorului 

Școlar General din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, a Prefectului de Hunedoara și a Președintelui 

Comisiei de Jurizare, Președintele Fundației ”Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca, dar și tuturor partenerilor și 

sponsorilor prezenți și mai ales publicului aflat într-un număr atât de mare!  

  

      

      

      

      

   



  
  

  

        

      

    

       

    

      

  


